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بررسی قیمت و ویژگی انواع جاروبرقی ها

راهنمایخرید
جارو برقی

محدثه انبیائی

h.habibi@khorasannews.com

اگر بگوییم جارو برقی دست راست هر خانم خانه ای است ،پر بیراه
نگفته ایم .طی همین چند دهه گذشته ،جاروبرقی ،نظافت و رفت و روب
خانه را آن قدر آسان کرد که خیلی زود در همه خانه ها سر و کله یکی
از آن ها سبز شد! بر همگان مبرهن است که کلنجار رفتن با یک جاروی
بیکیفیت آن چنان روی اعصاب یک خانم رژه میرود کهگاه دیده شده ،اعصاب خرد شده
بانو ،دامن دیگر اعضای خانواده را هم گرفته است! در نقطه مقابل ،یک جاروی با کیفیت،
سرعت و پاکیزگی کامل و در نتیجه آرامش و نظافت را برای خانواده به همراه دارد.
جاروهای برقی خانگی به سه دسته «ایستاده»« ،خوابیده» و «روباتیک» تقسیم
می شوند:
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بازار

اگر دنبال خرید یک جارو برقی مناسب هستید ،اما نمیدانید چه نکتههایی را باید مد نظر قرار دهید ،پساز خواندن دخل
و خرج امروز و آشنایی با انواع جاروبرقی ،ویژگیهای هر کدام از آن ها ،قیمت ها و نحوه نگهداری انواع جاروبرقی ،قدم به
بازار بگذارید.

نکات مهم درخریدجاروبرقی
1

قدرت مکش

مهمتریننکتهدرخریدجاروبرقیقدرتمکشآناستکههر
اندازهباالترباشد،میتوانیدبیشترازنظافتمحیطمنزلخود
مطمئنباشید.امابایدیکنکتهرادرنظربگیرید:براینظافت
هرسطح،ازمیزانمکشمناسبباهمانسطحاستفادهکنید.
مثالاگرهمیشهازبیشترینقدرتدستگاهخوداستفادهکنید؛
فرشهایشماروزبهروزنازکترمیشوند.
یک نکته مهم در سنجش میزان مکش جارو برقی هنگام
خرید:
برخی فروشندگان هنگام تست مکش جارو برقی برای
مشتریان ،قسمت پارویی آن را جدا کرده و سر خرطومی را
روی کف دست قرار می دهند .اما باید دقت کنید که مکش
واقعی جارو برقی را از سر پارویی آن امتحان کنید.

2

توان موتور

تــوان ،نشان دهنده قــدرت موتور دستگاه است و آن را با
«وات» می سنجند .در حالی که قدرت مکش جاروبرقی با
«ایروات» سنجیده می شود .به هر حال ،باید در نظر داشت
که همیشه باال بودن عدد توان موتور به معنای عملکرد خوب
جارو برقی نیست.

3

حجم مخزن

اینگزینهبهظرفیتخانوادهشمابستگیدارد.اگرخانوادهای
پرجمعیتدارید،بهمیزانظرفیتاینمخزنتوجهکنید.

4

صدا

صدای زیاد جاروبرقی عالوه بر گرفتن آسایش همسایه ها،
نشنیدنصدایزنگتلفنوآیفون،آرامشراازاعضایخانواده
نیزمیگیرد.هنگامخریدجاروبرقی،ازفروشندهبخواهیدآنرا
برایشماروشنکندتامیزانصدایشرابشنوید.

5

فیلتر «ِهپا»

فیلتر هپا در قسمت خروجی هوای دستگاه قرار می گیرد.
این فیلترها ،قابلیت جذب ذرات معلق را دارند .استفاده از
این فیلتر باعث می شود تا هوای خارج شده از جاروبرقی
بدون گرد و خاک باشد.

6

وزن،قابلیتمانورحرکتیوچرخشیجاروبرقی

نوع کیسه

کیسه پارچهای ،کیسه یک بار مصرف یا مخزن شیشهای
با توجه به این که کیسه های یک بار مصرف باید مرتب
تعویض شوند ،مسلما انواع پارچه ای به صرفه ترند .اما
خالی کردن شان و گرد و غبار بسیاری که از آن ها به هوا

جاروهای ایستاده

اغلب سیم جمع کن ندارند ،معموال صدای بلندی دارند و
در فضاهای کوچک جای زیادی را اشغال می کنند .این نوع
جارو برقی بیشتر برای مکان هایی مثل مسجد که با فرش
پوشیده شدهاند ،توصیه میشود.

جاروهای روباتیک

این جارو برای کسانی مناسب است که نمی توانند وقت
زیادی را در منزل بگذرانند و به نظافت مشغول شوند .از جمله
معایب جاروهای روباتیک این است که نمیتواند گوشههای
زاویه دار را تمیز کند .همچنین اگر در خانه شما پله یا سکو
باشد ،نمی تواند از آن باال برود.

جاروهای خوابیده

شکلی معمول از جــاروبــرقــی هــا ســت کــه بــا شنیدن نام
جاروبرقی به ذهن هر کسی می رسد .در این مقاله سعی
برشناخت نکاتی مهم در خرید این نوع از جاروبرقیها داریم.

نگهداری

از آن جا که جاروبرقی را باید در سراسر خانه با خود راهببرید،
برای جلوگیری از آوردن فشار به ستون فقرات و راحتی در
جارو کردن تمام نقاط منزل ،وزن و چرخش  360درجه آن
بسیارمهماست.

7

برمی خیزد ،سالمتی و بهداشت را به خطر می اندازد.
به همین خاطر ،خرید پاکت های یک بار مصرف مقرون
به صرفه است .اما همیشه باید دقت کنید که کیسه ای
متناسب با جاروبرقی خــود بخرید .روی دسته اغلب
جاروبرقی های جدید یک مخزن شیشه ای تعبیه شده
اســت کــه درصــد زی ــادی از آشغال ها را در خــود جای
می دهد .بنابراین ،پر شدن کیسه داخلی جارو برقی را
به تعویق می اندازد.
برخی جاروبرقیها یک مخزن شیشهای دارند که آشغالها
را به صورت فشرده جمع آوری می کند .پس از هر بار تخلیه
مخزن ،کافیست آن را بشویید.

 -1بیشتر از نیم ساعت جاروبرقی را روشن نگه ندارید .اگر
نظافت منزل تان بیشتر از آن طول می کشد ،با خاموش
کردن جــارو ،یک زمان استراحت برای موتورش در نظر
بگیرید و بعد از چند دقیقه دوباره مشغول شوید.
 -2مطمئن شوید در لوله ،خرطومی و پارویی آشغال گیر
نکرده باشد ،زیرا مسدود بودن هر کدام از این اجزا عالوه
بر کاهش قدرت مکش آن ،باعث می شود فشار بیشتری به
موتور وارد آید.
 -3فیلترها را بشویید .کثیف بــودن فیلترها برکارایی
جاروبرقی تاثیر منفی خواهد گذاشت.
 -4قبل از کار کردن با جاروبرقی ،آشغالهای بزرگ و نوک
تیز را با دست جمع کنید.

«در ساعات اوج مصرف برق از کارکردن با جاروبرقی خودداری کنید».
نوع و مدل

قیمت

وزن (کیلو گرم)

قدرت موتور

گنجایش مخزن جارو برقی

طول کابل برق

جاروبرقی پاناسونیک مدل 715MC-CG

 729هزار تومان

 8.6کیلوگرم

 2100وات

 6لیتر

 5متر

جاروبرقی سامسونگ مدل 24 -QUEEN

 484هزار تومان

 6.5کیلوگرم

 2400وات

 4لیتر

 7متر

جارو برقی پارس خزر مدل W2200 -VC

411هزار تومان

 8.2کیلوگرم

 2200وات

 8لیتر

 5متر

جاروبرقی سامسونگ مدل 21 -QUEEN

 477هزار تومان

 10کیلوگرم

 2100وات

 4لیتر

 7متر

جاروبرقی ال جی مدل 5220 - VB

 535هزار تومان

 4.5کیلوگرم

 2000وات

 1.2لیتر

 5متر

جاروبرقی فلر مدل VC208

 350هزار تومان

 7کیلوگرم

 2400وات

 6لیتر

 7متر

جاروبرقی میدیا مدل E15

 373هزار تومان

----

 2200وات

 6لیتر

 5متر

جاروبرقی فیلیپس مدل 8451FC

 419هزار تومان

 6.5کیلوگرم

 1900وات

 3لیتر

 5متر

جاروبرقی بوش مدل 72234BGL

 1میلیون و  129هزار تومان

 5.5کیلوگرم

 2200وات

 5لیتر

 12متر
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